Märts 2022

KABALA KOOLI VÄLJAANNE
Kabala Lasteaed-Põhikooli tegemised
jaanuaris-veebruaris 2022

TRADITSIOONILINE VEERANDILÕPU VIKTORIIN.
Salle Nurmeta
4. kl klassijuhataja

Veerand lõppes Eesti mänguga.

23. veebruaril lõpetasime III veerandi
traditsioonilise veerandilõpu viktoriiniga,
mis seekord oli Kuldvillak ja pühendatud
Eesti Vabariigi aastapäevale.
Küsimused viktoriinile koostasid
õpetajad Salle, Signe, Jaanika ja Kadi
ning need puudutasid Eesti loodust,
sporti, kultuuri, ajalugu ja kuulsaid
inimesi. Kuldvillaku võitjaks tuli
võistkond „Me ei tea“. Kuna viktoriinid
jätkuvad õppeaasta lõpuni, siis
mängude üldvõitja selgub alles
juunikuus.
Aitäh kõigile, kes meie viktoriinist osa
võtavad ja kaasa aitavad. Järgmine
viktoriin juba 22. aprillil.

EESTI VABARIIGI 104. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD AKTUS.
Koidu Pettai

23. veebruaril tähistasime koolis piduliku
kontsert-aktusega Eesti Vabariigi 104.
aastapäeva. Traditsiooniliselt algas aktus
hümniga, millele järgnes direktori pidupäeva
tervitus. II klassi õpilased olid koos klassijuhataja
Aimiga selgeks õppinud toreda luuletuse ja
Karoliine lõpetas etteaste lauluga „Eestimaa“.
Seejärel andis ajalooõpetaja Taimi Kingisepp
ülevaate sellest, kust me oleme tulnud ja kuhu
jõudnud. 9. klassi õpilased Karl-Aleksander Aedla
ja Kristo Bogdanov lugesid ette Manifesti kõigile
Eestimaa rahvastele, mis esimest korda oli ette
loetud 23.veebr 1918.a Pärnu Endla teatri rõdult.
Pärast ajaloolisi ülevaateid algas kontsert, kus
algklasside tantsurühmad esitasid neli tantsu,
kõlas 9.kl õpilase Marten Laane laul „Sinu hääl“,
mängis ukulelede ansambel ja kontserti lõpetas
kooli mudilaskoor lauludega „Eesti naljalaul“ ja
„Eesti lipp“.
Aktus lõppes jaanuari- ja veebruarikuu
sünnipäevalaste õnnitlemisega ja siis soovisime
kõigile toredat aastapäeva tähistamist ja peagi
algavat koolivaheaega.

VABARIIGI SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE
JÕMMU RÜHMAS.
Helen Karlson
Jõmmu rühma õpetaja

Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva tähistasid ka Kabala Lasteaed-Põhikooli
Jõmmu rühma lapsed.
Sel korral alustasime sättimisega juba varem. Kaunistati rühma
rahvussümbolite ja lipuvärvidega ning otsustasime koos lastega, et teeme
ühiselt peolauale ka küpsisekoogi, mille valmistamine oli väga tore protsess.
23.veebruari hommik oligi
lasteaias väga pidulik. Kõik
lapsed ja õpetajad olid pannud
selga pidulikud riided ja kohe
hommikul ootas lapsi fotosein,
mille taustal sai pildistada.
Pärast pildistamist suunduti aga
üheskoos pika piduliku laua
äärde, kus koos söödi enda
tehtud kooki ja arutleti Eestimaa
üle. Rääkides lastega eesti
keelest leidsime koos ka ilusaid
eesti keelseid sõnu. Jõmmu
rühma ilusaimateks sõnadeks
valiti : armas, armastus,
perekond ja sõprus.
Piduliku päeva lõpetas aktus
koolimajas, kus kõlasid kaunid
laulud ja ilusad rahvatantsud.
Palju õnne Eestile veel kord !

JÕMMU LAPSED LASID TUPPA TIIGRIAASTA.
Helen Karlson
Jõmmu rühma õpetaja

Jõmmu rühma lapsed võtsid samuti täna vastu uue
tiigriaasta. Vahvad tiigrid kaunistavad nüüd rühma.
Lisaks räägime inimeste erinevusest ning seda on ka
näha valminud piltidelt, et me kõik oleme erinevad.

JÕMMU
JAANUAR
Ka jaanuaris olid
Jõmmu lapsed
toimekad ja rõõmsad.
Muuhulgas valmisid
lõngast leevikesed ja
toimus traditsiooniks
saanud
metsloomadele toidu
viimine. Sel korra oli
metsa minek läbi tuisu
ja paksu lume, kuid
lapsed nautisid väikest
matka ning tõdesid, et
see oli päeva kõige
vahvam osa.

AABITSAPIDU
9.klass

10.veebruaril tähistas 1.klass koos 9.klassiga aabitsapidu. Esimesel klassil oli
Aabits juba ammu läbi loetud ja kõik tähedki selgeks õpitud. Nüüd oli aeg koos
9.klassi õpilastega seda ka tähistada. Kõigepealt kogunesime kõik 1.klassi, kus
toimus väike küsimuste- vastuste ring. Tahtsime teada, mida on aabitsast
õpitud, millised tegelased jäid kõige enam meelde ja missugune lugu oli kõige
huvitavam. Karl-Aleksander esitas mõistatusi ja 1.kl õpilased pidid leidma neile
vastused. Iga õigesti vastaja sai väikese preemia. Siis aga lugesid 1.kl õpilased
Delissa ja Bruna-Benno aabitsast oma lemmikood. Kui klassis sai kõik tehtud,
läksime koos saali, et lõpetuseks veel üheskoos tantsida.
Mälestuseks ühisest aabitsapeost sai iga 1.klassi õpilane väikese kiituselehe
koos šokolaadiga. Tore oli koos lustida ja soovime kõigile esimese klassi
õpilastele palju jõudu koolitarkuste õppimisel!

17.-21. JAANUARIL TOIMUS VÕÕRKEELTE NÄDAL
Salle Nurmeta

Võõrkeelte nädal toimus 17.-21. jaanuaril. Nädalat alustasid Gertu-Liis
Raudsepp ja Marten Laane, kes tutvustasid esmaspäevahommikusel
koolipere kokkusaamisel inglise ja vene keele tähestikku ja huvitavaid fakte
mõlema keele kohta. Teadolevalt on inglise keele kõige pikem sõna 43
täheline pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis. Selle sõna
tähenduse äraarvajatel oli võimalus võita väike auhind. Arusaadavalt oli
sõna väga keeruline ja õiget vastust ei pakutud.
Nädala jooksul võistlesid õpilased infootsimise oskustes internetiavarustest.
Koostöös paarilisega otsiti vastuseid inglise keelt kõnelevate maade kohta.
Arendati meeskonnatööoskusi ja saadi juurde põnevaid lisateadmisi. 4.-5.
klassis olid tublimad Saskia Rahkema ja Adele-Marie Uustallo, 6.-7. klassis
Heleene Grichin ja Karto Miir ning 9. klassi parim oli Eleri Rahuoja.
Maakondlikul arvutiviktoriinil, mis toimus 28. jaanuaril, esindasid meie kooli
Kristo Bogdanov ja Marten Laane. Poisid tegid tubli töö ja jäid
üldkokkuvõttes 5.-8. kohale.
Võisteldi ka sõnade tähthaaval häälimises (Spelling Bee). 3. klassist oli kõige
tublim Carl-Norman Roško, 4. klassist Alvar Aarma, 5. klassist Saskia
Rahkema, 6. klassist Karto Miir, 7. klassist Gertu-Liis Raudsepp, 8. klassist
Eliis Maltsar ja 9. klassist Renee-Lehar Remmelgas. Gertu-Liis sooritas ka
kooli rekordi, jõudes välja 18-täheliste sõnadeni.
Venemaa tundmaõppimisel oli seekord tähelepanu slaavi tähestikul, vene
kultuuril, rahvakalendri tähtpäevadel ja riiklikel pühadel. Ei puudunud ka
väike viktoriin, kus tuli valikvastustest leida just need õiged, mida oli küsitud.
Võrreldes inglise keelega on vene keele oskus õpilaste seas palju nõrgem.
Osaliselt on kindlasti põhjuseks inglise keele populaarsus, teisalt ka see, et
õppima hakatakse vene keelt alles 6. klassis ja erilist motivatsiooni keele
õppeks ka ei ole. Rõõm on aga seda suurem, et on tublisid õpilasi, kelle
"We helped Ms. Eli whip up the
jaoks on keelte oskus rikkuseks. Seekord olid parimad ainetundjad 6. klassist
whole
class'
Halloween
bash! jaIt's
Karto Miir ja Heleene Grichin,
8.klassist
Eliis Maltsar,
Lisette Toomla
super
exciting and spooky!"
Markus Grichin, 9.klassist Kristo
Bogdanov.
- Susan Allen, Class President

Aitäh kõikidele õpilastele, kes tublilt võõrkeeletenädalal osalesid.

ÕPPEPÄEV SOOMAAL.
7.- 9. klassi õpilased.

19. jaanuaril käisid 5.-9.klasside õpilased
õppepäeval Soomaal. Kuigi Soomaal
oleme varem ka käinud, siis sellisel
talvisel reisil olime esimest korda. Algus
oli küll natuke hirmutav, sest viimased
kilomeetrid tuli sõita üsna libedal teel.
Aga siis olime juba kohal ja õppepäev
võis alata. Meid jagati kahte gruppi ja
matk kopraradadele võis alata.
Selleks et teada saada, kuidas me siis
selle päevaga rahule jäime ja milliste
mälestustega tagasi sõitsime, tegime
ühiselt kokkuvõtte.
Üldiselt meeldis reis kõigile. Matkasime
metsas, õppisime tundma talvise metsa
elu ja seda, kuidas elavad koprad.
Tegime laudteel ka natuke mõnusat
lumesõda, et tagasitee metsast oleks
lõbusam. Kui matkarajalt tagasi
jõudsime, siis tutvustati meile Soomaa
matkakeskuse elu, näidati erinevate
meil Eestis elavate loomade nahku ja
pidime täitma väikesed töölehed.

Lõpuks kuulasime-vaatasime
Soomaad tutvustavat
slaidprogrammi. Mõnus oli koos
soojas saalis istuda, koolist kaasa
antud maitsvaid võileibu süüa ja
Soomaa filmi vaadata. Kui
programm oli lõppenud, tänasime
meid vastuvõtnud inimesi ja saime
lõpuks ka kiita, et olime olnud
tublid ja oskasime üsna paljudele
küsimustele vastata.
Päev oli lahe ja sai ka nalja!

OSALESIME RAPLAS MAAKONNA KOOLIDE
SAALIJALGPALLI VÕISTLUSEL.
Marco Saluste
haridustehnoloog-infojuht

14.jaanuaril toimus Raplas maakonna
koolide võistlus saalijalgpallis. Meie
õpilased olid kohal ja arvestades, et
võisteldi 300 õpilasega koolide rühmas
palju suurema õpilaste arvuga koolide
vastu, olid nad väga tublid.
Tütarlapsed saavutasid tütarlaste
võistkondade arvestuses kolmanda
koha. Tüdrukute mängu iseloomustab
meeskonnatöö, täpsed söödud ja
kiirus. Ilus oli vaadata, et pall oli
mõlemas mängus enamuse
mänguajast õigel väljakupoolel ja
mäng käis vastase värava all.
Poiste võistkondade arvestuses oli aga
konkurents suur ja 300 õpilasega
koolide grupis diplomit seekord ei
tulnud. Kokku oli poistel kolm mängu,
pisitasa said poisid mängusooja sisse
ja kolmandas mängus võideti
Järvakandit 2:1.
Kuni 80 õpilasega koolide arvestuses
aga poistel esimene koht.

LASTEAIA JALGPALLITREENINGUD
Kabala Lasteaed-Põhikooli direktor
Pille Lille

Treeningud on
mitmekülgsed ja
huvitavad, sisaldavad
erinevate spordialade
elemente lapse liikumise ja
koordinatsiooni
arendamiseks.Lastele
õpetatakse võimlemist,
jooksmist, hüppamist ja
palli löömist, viskamist
ning palliga liikumist. Seda
kõike läbi huvitavate,
lõbusate ja arendavate
mängude.
Meie mudilased on aktiivsed ja rõõmuga löövad kaasa üldfüüsilist aktiivsust
toetavates mängudes, on julged ja väga uudishimulikud. Treener Rando Hallik
kiidab lapsi.

MEIL TOIMUVAD PÕNEVAD HUVIRINGID
Marco Saluste
haridustehnoloog - infojuht

Varasematele huviringidele tuli jaanuaris veel lisa. Meil alustasid uued inimesed.
Anatoli Tambelt, tööõpetuse õpetaja kes veab nüüd juba kaks kuud puutööringi.
Sille Kautlenbach, abi ja asendusõpetaja, kelle juhendada on aktiivse liikumise ring.
Kui mõni huviring teie peres huvi pakub, siis uurige julgelt kas ringis veel kohti on
ja andke ka oma lapsele võimalus ringis osaleda.

